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Per la hodiaŭa numero ni komencas no- 
I van jarserion de nia revuo.

Kvankam la terura militado ĉesis por la 
bono de 1’ tuta homaro, ĝiai bedaŭrindaj kon
sekvencoj sentiĝis ankoraŭ - kaj eble longa- 

l ■ tempe - malhelpante ĉiujn entreprenojn kaj 
precipe tiujn, kies celoj troviĝas en estonteco 
kaj idealoj pli alte ol la nunmomentaj mate
rialaj bezonoj.

Tiel estas nia afero : kai en la ĉiujara el
donado de nia revuo ni,'kiel ĝis nun, klopodos 
plenumi tiun devon malgraŭ iaj ajn malfacil
aĵoj, ĉar oni scias ke ĝ estas nepre necesa por 
ke la brazila esperanta movado ne ĉesu, kvan
kam malrapide antaŭenirante.

Ni trankviliĝu, ĉar pli serenaj tagoj ve- 
I nos, kiam nia laboro refariĝ ĵs kaj la rezultatoj 
l aperos en kuraĝiga progresado.

Rekomencante jareldonon de «Brazila Es- 
perantisto» ni rememorigas al niaj sindonaj 
samideanoj, kaj precipe al la grupoj, la kon
venon de ilia helpo por la plensukcese de niaj 
laboroj. Tion farante, ni plenumas ĝ)je la 
devon tutkore danki la klubojn, kiuj. bonvolis 
subteni nin, nome: Brazila Klubo «Esperanto» 
kaj Virina Klubo, de tiu ĉi ĉefurbo, kaj Es
peranto Klubo de Aracajú.

t El la bonaj amikoj, kiuj neniam forgesis
alporti sian helpon,ni devas, per dankema sen

li to, speciale elciti la nomon de sr. João Tei- 
I xeira de Siqueira Magalhães, el Ŝtato Espirito 
L Santo. Depost longaj jaroj tiu fidela kunba
ki; talanto montriĝas neforgesinda protektanto de 
l nia revuo.

Al ĉ.uj, tamen, ni rediras niajn dankes
primojn, pro la estintaj, same kiel pro la es
tontaj kunlaboradoj.

Esperanto tre similas 
je la suno,

Kiu brile surlumadas 
sur la mondo.

Kaj se ĝin vuali volas 
ia nubo,

Pli belege reaperas 
ĝia brilo.

Esperanto tre similas 
ie la birdo,

Kiu ĉiam gaje kantas 
en mateno.

Kaj se ĝin subkapti volas 
ia Ido,

Tiam ĝi mokante flugas 
for la reto.

Esperanto tre similas 
je standardo,

Kiu bravulojn kondukas 
al la venko.

Kaj se kontraŭ ĝi batalas 
enviulo,

Ni kompate liu eligas 
el la rondo.

Leprieur

(El «France — Esperanto».)

Esperanto en la lernejoj
Sergipe

La estraro de Esperanto Klubo de Ara- 
cujú sendis al la registaro de 1’ Ŝtato la liston 
de 1’ profesoroj elektitaj por direkti la kur
sojn de Esperanto malfermotajn, laŭ la Leĝo 
759, de 1’ Ala de Oktobro 1918a, kiu permesis 
la nedevigan lernadon de la helpa lingvo en la 
publikaj lernejoj.
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Jcn estas la nomoj de tiuj profesoroj, ĉiuj 
diplomitaj de Brazila Ligo Esperantista :

Sro Sebastião Publio de Albuquerque, kiu 
direktos la kurson en la duagrada knabina O 
lernejo.

Fino Norma Monte Alegre dos Reis, kiu 
instruos la gelernantojn de 1’ 2a jaro de la 
Normala Lernejo.

Dro. Alcibiades Correia Paes, kiu gvidos 
kursojn en la Normala Lernejo (3a jaro) kaj 
en la duagrada knaba lernejo.

Tiuj kursoj devis komenci en la lasta 
semajno de Marto.

JOĈJO
Estis vespero.
Siuo Bazilino, virino aĝa pli ol sesdek

jara, surhavante duoblajn okulvitrojn, kaj 
ruĝan naztukon ĉirkaŭ sia kapo, legis Novan 
Vortaron nri floroj aŭ Vade-necur’ de 1’ aman
toj ; sur ŝiaj genuoj kuŝis ŝia ŝatata kateto 
dukolora.

Fino Klarino, junulino tridek-dujara, laŭ 
la libro de 1’ vikario, kaj nur dudek-kvarjara, 
laŭ ŝiaj propraj kalkuloj, estis finanta la cent- 
dudek-kvinan neniaĵon sur sia nova vesto, kun 
kiu ŝi estis prezentonta sin en balo tiunokte.

Faŭsteno. junulo dudek-okjara, sidis ĉe 
tablo, knn sia maldekstra kruro etendita sur 
seĝo, kaj skribis multe, meditante malmulte.

Faŭsteno estis alta, graskorpa, je profun
daj okuloj, brunkolora, kaj havis nazon kapa
blan doni ombron.

Fino Klarino estis bdnalteca, plenkorpa, 
je koloro dubeflava, kiun ŝi nomis romantika, 
je kaŝtankoloraj haroj, grizaj okuloj, sed vivo
plenaj, mikroskopa nazo, buŝo grandega kaj 
mentono malgrandega.

La maljunulino... estis maljuna.
— Violo : — Mi ekzistas por vi sole !

Kiel bonfarita estas tio ! ! ! legante diris sino 
Bazilino.

— Tiu ĉi drapiraĵo, ekdiris Fino Klarino, 
estas pli elokventa ol libro de retoriko: ofte la 
tuta ĉ irmo de junulino koncentriĝas en 
drapiraĵo !

— Kataklismo!... malbeno!... teruro!... 
kaj furioj !... kriegis Faŭsteno skrib- 

• • •
JF *

Infero 
ante.

Iu manfrapis. •
Kiu estas ?... demandis la maljunulino, 

per kapvcĉa tono.
Denove iu frapis.
— Nu ! rediris Sino Bazilino mankante la 

paĝon de sia libreto ; eĉ ne oni permesas al la 
aliaj la tempon instrui sin !

— Kiu estas ?... demandis Faŭsteno per 
profunda basa voĉo.

— Amicus certus in re incerta cernitury\\x 
respondis de 1’ ŝtuparo.

— Tiu voĉo... sed... estas neeble...
— Eniru...
Li eniris.
— Joĉjo I...
— Jocjo !. .
— S-ro Joĉjo !...
La libro falis de 1’ manoj, kaj la dukolora 

kato de 1’ genuoj de la maljunulino, la plumo 
falis de 1’ fingroj de 1’junulo, kaj la vestma- 
niko de Fino Klarino preskaŭ estis trenita sur 
la planko.

La junulo jus enirinta estis nomata Josefo 
ka j ja estis la plej petolegema Joĉjo, kiun sin
jorino Naturo estis forminta dum ĝiaj ŝercaj 
horoj.

Li videble ne havis pli ol dudek kvar ja
rojn : li estis mezkreska kaj tre belforma ; 
jedubeblondaj haroj, delikata rozkolora ĥaŭco, 
okuloj nigraj kaj movplcnaj granda buŝo kaj 
belegaj dentoj, kiuj blankiĝis tra liaj koralaj 
lipoj, el kiuj la supra estis brodita per li- 
phareto de virineca kadeto.

Li estis vestita per blankaj pantalonoj sen 
ligiloj, kankolora veŝto, nigra kravato tre mal
alte metita, kaj merinosa jaketo vinkolora.

La fizionomia esprimo, la manieroj, la 
plej malgrandaj ekmovoj de tiu junulo vidigis, 
ĉe plej rapida ekrigardo, ke li estas tiel vivo
plena, eble eĉ tiel bonkora, kiel malserioza kaj 
stranga’

Sed fine la ĉirkaŭpremoj kaj salutoj estis 
finitaj.

— Sed, Joĉjo, vi ĉi tie... kio okazis?... 
demandis la maljunulino.

— Kintn vi alvenis, Joĉjo? alparolis Faŭs- 
teno. Cu ŝipo alvenis ?... kiaj novaĵoj estas 
tra 1’ Nordo ?..,

— Sufiĉas! haltu! atendu iom !... mi ne 
povas respondi tiom da demandoj samtempe : 
ni 

• • •

iru laŭvice.
— Kiam vi alvenis ?
— Hodiaŭ, ĵ.is.
— Sed kio okazis ?... ĉj la libertempo ek-
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komenciĝis ?
— Mi mem ĝin komencis.
— Ĉiam la malbeninda vagemo !...
— Mi neas la konsekvencon ! ekkriis Joĉjo 

ridegante ; vi ĉiuj, tuj pasintaj trans la kvin
deka aĝjaro, daŭrigas multe zorgi pri la kapo 
de 1’ junuloj ; sed pri 1' koro... tute neniom ! 
tamen tio estas eraro: junulo estas vapor-

o
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musino : mi ne dubas ke la kapo estas ĝia sav
klapo ; sed ĉar !a koro estas ĝia kaldrono, ne
cese estas ankaŭ ĝin zorgi iomete.

— Kaj via patro, Joĉjo, via patro ? ! !
— Jen vi kun la alitempa patro nia 

ĉiutaga !...

11

k —Kial sed, sinjorino?... Kion diris al 
mi mia patro?... Kiam rni kompletigis iniajn 

j dekok jarojn, kaj min prezentis antaŭ li, kun 
iniaj elementakzamenoj multe fuŝitaj, mi rice
vis diversajn rekomendajn leterojn, kaj, kiel 
adiaŭon, la jenajn vortojn: — Vi havas pension 
de sesdek milrejsoj, iru en la kortegejon por 

Í? lerni. —Lerni kion, mia patro ? demandis mi.
— Jen mi ! respondis li ; lerni kion ?... lerni 

| la lernadojn !...
B —Mi ekrajdis la azeneton, direktiĝis 

al la vojo, kaj restis en ĉi tiu bela kortegejo 
' lernante miajn lernejojn ; neniu diru ke mi 
| malbone komencis : mi enskribiĝis en la me
li dicina lernejo.
t' —Jes... ĝis tiam vi montriĝis s? ĝa junulo.

— Sed medicino estas scicnco, eĉ grava • 3 o
scienco, kaj tamen lerni medicinon ne estis 
lerni miajn lernadojn : kion do mi faris ?...

l. —Vi amuzvagadis.
1 —Tutene! mi lernis Ia dancadon, kiu

, l estas la scienco de 1’ piedoj ; la gimnastikon, 
' kiu estas tiu de 1’ muskoloj kaj artikoj ; la 
a J skermon, kiu estas tiu de 1’ manoj ; la orien
ti tati pentradon, brodadon kaj markpunktaĵon, 
>1 F kiu estas tiu de 1’ fingroj ; muzikon kaj de
ll klamadon, kiu estas tiu de 1’ brusto,de 1’ gorĝo 
>1 kaj de la langoj; ini eĉ lernis esti hararanĝisto, 
>1 i kiu estas la scienco de 1’ vera kapo ; mi lernis 
u j multe pli ankoraŭ, Sinjorino Bazilino ! mi 
ii | lernis la bilardon, kiu estas la geometrio kaj 
;I Ĉ, la kalkulo aplikataj ; mi lernis la amindumar- 
ii ,, ton, kiu estas la balbuta verbo de 1’ telegrafa 
>g Ê scienco ; mi lernis... *

K — Kaj vi kredas ke vi inuite gajnis lern
ii inte ĉion tion ? demandis la maljunulino.

I Ha ! Sinjorino Bazilino ! rediris la stu- 
>b 9 dento ; mi baldaŭ ekkonadis la homojn kaj la 
Is aferojn ; mi palpadis la socion, kie mi devas 
i-z , vivij kaj mi min preparis kaj min preparas por 
io en ĝi ludi brilantan rolon !

n —Cu per dancado?...
|! —Jes, ĉar dancado, mi tion jam diris,
« estas la scienco de 1’ piedoj ; kaj la mondo 

estas kun la kapo malsupre kaj la piedoj su
te k pre, kaj la hodiaŭaj homoj ŝajnas porti la 
IE U animon sur la kalkanoj.

—Sed la gimnastiko ?...
4 L . — Ho ! la gimnastiko ? ! ! la gimnastiko, 

in miaj sinjorinoj, estas unu el la plej gravaj 

branĉoj el la studoj socialaj kaj politikaj 1... 
Vi do ankorrŭ ne estas rimarkintaj ke ĉiuj 
lertaj politikistoj lernas gimnastikon ?. ..

— Sed la skermo, por kio taŭgas ?...
— La skermo, instruas nin garde vivadi ; 

kaj, ne malpli grave, scii frapi ĝustatempe.
— Kaj la orienta pentrado ?...
— Gi iluziiĝas la malspritulon.
— Sed la brodado kaj la markpunhtaĵo?...
— Jen tioestas afero iom pli komplika: 

mi lernis la brodadon, ĉar mi abomenas la eks- 
kluzivemon en la socio, kaj mi tiamaniere in
tencas elmontri ke la virinoj havas nediskut
eblan rajton esti kuracistinoj kaj farmaciistinoj, 
policestroj kaj kvartalestrinoj, ŝtatministr- 
inoj, depututinoj, kaj eĉ senataninoj, ŝuistinoj 
kaj tajlorinoj, kaj ĉio, kio ni viroj povas esti, 
sammaniere kiel ni, viroj, rajtas marki, brodi, 
kaj fari puntojn.

— Pri tio, Joĉjo, certe vi estas prava; sed 
kial vi lernis ankaŭ muzikon kaj deklama
don ?...

— Ilo ! kiu scias kanti kaj deklami, tiu 
jam duonmaiŝis en la vojon al la korinklinoj 
kaj flamaj santoj ! ja, oni amas k ŭ diesoj, kaj 
malŝatas laŭ bemoloj ; kaj, kiam ia aino jam 
ne plaĉas al vi, aŭ malŝato jam ne praviĝas, 
per simpla bekvadrato oni nuligas ĉiujn krom
signojn de 1’ kormuzikaĵo ; kaj deklamante... 
deklamante do ? ...ho ! la’deklamado ja estas 
vera trezorujo en la epoko, kiam, ju pli oni 
krias, des pli oni estas prava!

— Sed esti hararanĝisto, Joĉjo, por kio 
ajn taŭgas, al homo, kiu sin destinis por me
dicino ?...

— La hararanĝisto, Sinjorino Bazilino, 
estas unu el la plej utilaj membroj en nia socio; 
kia estas la misio de 1’ hararanĝisto en ĉi tiu 
mondo ?... aranĝi malordigitajn kapojn: kaj 
ni ĉiuj bone scius, kiel estas la kapoj en la 
jena jarcento de araneaĵo;’.

— Kaj fine la bilardo... la bilardo? ...
— Kio ! la bilardo ? ! ! la scienco pri ka

ramboloj !... Ho ! la homoj ankoraŭ ne elkom
prenis la tutan povecon, la tutan utilecon de 
1 karambolo ! la bilardo ? ! ! nur en la miste
roj de 1’ bilardobastono, kaj en la reflektaj 
anguloj, estas mondo vastega kaj nekompren
ebla !...

— Konsekvence vi kredas kc vi fariĝis 
scienculo per tiuj konajoi !

— Mi ne kontentiĝis je tiuj solaj, Sino 
Bazilino ; mi lernis ankoraŭ multe pli, kaj eĉ 
rni perdis mian tempon lernante quantunisatis 
pri 1 ranca lingvo, por interparoli kun kelkaj' 
junulinoj ; pri itala lingvo, por komprenigi 
min de 1’ ĉefkantistinoj de operaj teatroj ; pri

/
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angla lingvo, mi ne scias mem por kio ; ka j eĉ 
neniam lerninte la unuajn elementojn de 1’ 
greka lingvo, mi troviĝis, kvazaŭ ensorĉe, 
greka, tute greka pri la aferoj de mia medicina 
kurso.

— Kaj la rezultato ?
A

— Gi estis ke oni malaprobis min dufoje 
tie ĉi en Rio de Janeiro ; sed, el tio oni ne kon- 
klu das ke mi ankoraŭ ne estas farinta gran
dan parton de miaj lernejoj.

— Sed la medicino ?
— La medicino estas scienco sen funda

mentoj ; estas statuo je sablaj piedoj ; ĝi 
taŭgas por la malsanuloj, sammaniere kiel 
pupo taŭgas por la infanoj ; oni ja ne bezonas 
kuracistojn el akademio ; kelkaj el niaj mi
nistraroj jatn tion klopodis elmontri iafoje ; 
tamen, mi sukcesis venki du jarojn en la lern
ejo de Rio de Janeiro ; sed mia patro, opiniis 
ke estis necese vojaĝigi min, kaj min sendis 
al Bahio : tni estis aprobita post mia tria jaro 
je medicino : mi nun estis en la kvara, kaj eĉ 
mi estis decidinta fari brilaĵon ĉe 1’ finiĝo de 
la jaro, kiam oni devigis min tratranĉi mian 
vivon : jes, oni perfortis min malfermi paren
tezon en mia studenta vivado.

— Certe tio estis nova malsaĝaĵo ’
— Ha ! Sino Bazilino, tio ne estis malsa

ĝaĵo : ĝi estis preskaŭ diabkĵo... terurega 
afero... miriga akcidento...

A
— Cu vi mortigis iun?... demandis la 

maljunulino tremante.
— Pli grave ol tio...
— Cu oni volis rekrutigi vin, Joĉjo?...
— Multe pli grave I...
— Ve ! patrino mia, ekkriis Klarino 

preskaŭ plorante, sendube ĥolero aperis en 
Bahio...

— Ankoraŭ pli grave ’... diris la studento; 
ĝi estis... ?ŭ preskaŭ estis terura malfeliĉego, 
kiel la ĝenerala superakvego !...

— Kio do okazis ?... parolu...
— Mi preskaŭ edziĝis.
— Nu, Sinjoro Joĉio, diris Klarino; vi 

fariĝas pli kaj pli malsaĝa.
— Aprobinde, Joĉjo ! kriis Faŭsteno.
— Jen alia...
— Silentu, diris la maljunulino ; ni aŭdu 

Joĉjon rakonti la okazintaĵon.
— Do atentu.

El «Rozo», de Dro Manoel de Macedo.

Tradukis.

H, Matta Mendez.

{Adelaide Dourado}
Espero - vi estas la balzamo, kiu dolĉ

igas la ĉagrenojn de nia koro ; vi estas la brila 
radio, kiu iluminas la vojon de nia ekzistado.

Ilo ! fidela kunulino !
Vi estas sankta, vi estas bona, vi nur 

oferdonas al la martiraj koroj la rimedojn por 
kvietigi la doloron, kiu ilin disŝiras.

Mi adoros vin ĝis, sur la mortlito, mia 
spirito estos tuj disiĝonta el la materia kovr
ajo por supreniri al la eterneco.

Kiam ni ricevas la blovon de 1’ agrabla 
venteto de la feliĉo, ni sentas ke dolĉa ĝojo 
enpenetras en nian animon, sed kelkfoje tiu 
venteto iĝas ciklono, kuntrenante la orajn rev
ojn de mia juneco, al la malproksimaj kaj 
funebraj lokoj de 1’ seniluziigo. j

Tradukis A. Couto Fernandez. ™

(El *O Propedêutico», organo de «Curso | 
Propedêutico» Rio de Janeiro). j

PREPOSIÇÕES
Exemplos

De
A casa de meu pae. La domo de inia patro.
Agua de rio. Akvo de rivero. S
Da escola <i casa. De la lernejo al la domo. | 
Elle é amado de todos. Li estas amata de ĉiuj. 
Um copo cheio de agua. Glaso plena de akvo.
Kecebi da Italia uma carta de meu tio. Mi ri- -i ; 

cevis el Italujo leteron de mia onklo. |
De Janeiro a Março. Dejanuaro ĝis Marto. | .o 
Professor de logica. Profesoro de logiko. j 
Exigir de alguém o pagamento de uma divida.

Postulrde iu la pagon de ŝuldo.
Livre de cuidados. Libera de zorgoj. |
Separar uma cousa de outra. Apartigi ion de .r oL 

alia. J
0 palacio do rei. La palaco de la reĝo. La j 

reĝa palaco.
O macaco saltou da arvore. La simio saltis de S 

la arbo.
A ancora è o emblema da esperança. La ankro oi 

estas la emblemo de 1’ espero.
A e

Tudo depende disso. Cio dependas de tio. •
O amor de Deus {delle para nós). L’ amo de Dio. . .< o 
0 amor de Deus (de nos para elle). L’ amo al Dio. I. oit 
Edle cahio da arvore. Li falis de la arbo.
Longe dos olhos, longe do coração. For de 1’1’ í j 

okuloj, for de la koro. a
Cheguei de Londres. Mi. alvenis el Londono.■.O
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De todo o meu coração. El mia tuta koro.
Copo de chrystal. Glaso el kristalo.
Um de meus amigos., o mais moços de todos. Gnu 

el miaj amikoj, la plej juna el ĉiuj.
D'onde veus ? El kie vi venas ?
Amiel de ouro. Ringo el oro. Ora ritigo.
Curar-se de uma grave enfermidade. Resaniĝi 

el grava malsano.
A obra consta de cinco volumes. La verko kon

sistas el kvin volumoj.
Elle sabio da casa. Li eliris el la domo.
Passou de amo a creado. El mastro fariĝis ser

vanto.
Tenho uma vestimenta de ilan ella. Mi bavas 

veston el flanelo.
Morreu de fome. Li mortis pro (de) malsato.
Tambem de prazer se chora ! Ankaŭ pro ple

zuro oni ploras !
Casamento de amor. Edziĝo pro amo. Edziĝo 

laŭ koro. Edziĝo la .kora.
Rio-me de sua ingenuidade. Mi ridas pro (pri, 

je) lia naiveco. Mi ridas lian naivecon .
Lembrae vos disso. Memoru pri tio.
Falar de um ausente. Paroli pri forcstulo.
O doente queixou-se de dôr de cabeça. La mal

sanulo plendis pri kapdoloro.
Elle não soube da chegada de Pedro. Li ne sciis 

pri la alveno de Petro.
Elle arrependeu-se disso. Li pentis pri tio.
Accusa? alguém de alguma cousa. Kulpigi iun 

pri io.
Comprei metade de um queijo. Mi aĉetis duon

on da fromaĝo.
Corni a metade daquella queijo. Mi manĝis 

la duonon de tiu fromaĝo.
é metade de seis. Tri estas duono de ses. 

Um cento de maçãs. Cento da pomoj.
Receli a importancia de cinco mil reis. Mi rice

vis la sumon de kvin milrejsoj.
A batalha de Riachuelo. La batalo apud Ri

achuelo.
Mais de cem homens. Pli ol cent homoj. 
Deu-lhe de pau. Li batis lin per bastono.
A mesa foi coberta de flores pelo criado. La tablo 

estis kovrita per floroj de la servisto.
O caminho de Paris. La vojo al Parizo.
Elle foi ao encontro de seu filho. Li iris renkon- 

.te al sia filo.
Conheço-o apenas de nome. Mi konas lin nur 

laŭ la nomo.
De ordeni de. de mandado de. Laŭ ordono de.
1 rabatita de dia e de noite. Li laboras je tago 

kaj je nokto. Li laboras tage kaj nokte.
Soffrer do esiomago. Suferi je la stomako.
Está doente da garganta. Li malsanas je la 

gorĝo.

Vma torre de cincoenta metros de altura. Turo 
alta je kvindek metroj. Turo alta kvindek 
metrojn.

Pii de vagar. Iru malrapide.
Não te esqueças de mim. Ne forgesu min.
A cidade de Paris. La urbo Parizo.
A rua do Rozo. La strato Rozo.
Não se faça de tolo. Ne fariĝu malsaĝa.
Estar de pé. Stari.
Estar de viagem. Esti forveturonta.
Estar de mau humor. Esti malbonhumora.
Desgraçado de mim! Kiel (kiom) malfeliĉa 

mi estas !
O pobre de teu irmão. Via kompatinda frato. 
Servir de cosinheiro. Servi kiel kuiristo.
Estar vestido de branco. Esti blankvestita. 
Dormir de costas. Dormi dorse.
Elle não entende de muzica. Li ne komprenas 

muzikon.
ffá é tempo de partir. Jam estas tempo foriri. 
Isso tem de ser. Tio okazos.
Desejo de viajar. Deziro voj?ĝi.
Uma casa de tres andares. Tnetaĝa domo.
Isso de nada serve. Tio nenion utilas.

Kolektis A. Couto Fernandes.

ANEKDOTOJ
Teruraj infanoj

Sinjorino vizitante unu el siaj amikinoj 
renkontis la fileton de 1’ mastrino sidanta en 
la salono.

— Venu tien ĉi, mia amo, donu al mi 
kison.

— Mi ne povas.
— Kial ?
— Tial ke mia panjo diris al mi, ke mi 

devas resti sidanta por kaŝi la truon, kiu estas 
en la pajleto de 1’ seĝo.

Tradukis
Olinda de Almeida.

Iu junulo iris viziti alian, kiu estis mal
sana.

Kiam li eniris en la ĉambron, lin mordis 
hundeto tre estimata en ia domo.

Tio faris ke la vizitanto batis per sia bas
toneto la kruelan beston, kiu foriris boj
etante .

— Ne timu la hundon, diris la malsanulo 
al sia amiko, ĉar ĝi ne mordas.

— Mi jam konstatis ke tio estas vero, kaj 
mi ankaŭ ne batis ĝin !. . .

Tradukis

Haydéa Ferreira.
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Esperanta — Portugala
El “Proverbaro” dedro l_. L. Zamenhof (Kolektis A. Couto Fernandes)

188. Jeti polvon en la okulojn. Nebuligi al
iu la okulojn.

189. Komenco bona laboro duona. Plejbona
potenco kuŝas en la komenco.

190. Unu paŝo iron direktas.
191 . Por saĝulo sufiĉas aludo. Malsaĝulo 

diris vorteron, saĝulo komprenas la tu
tan aferon. Saĝa kapo duonvorton kom
prenas.

192. Konfidu, sed viau.
193. Amu Anfonon, sed gardu la monon.

194. Ne iru fadeno antaŭ kudrilo.
195. Al grandaj sinjoroj grandaj honoroj. Al

ĉiu sinjoro estu lia honoro. Al ĉiu frato, 
lian parton.

196. Eĉ guto malgranda, konstante frapante,
traboras la monton granitan. Senĉesa 
guto eĉ ŝtonon traboras. De guto post 
guto disfalas granito.

197. Ke la lup' estu sata, kaj la ŝaf’ ne tuŝ
ata. Kontentigi la katon kaj kune la 
raton.

198. Trafi du celojn per unu ŝtono.
199. Kiu servas al ĉiu, al si mem malutilas.

Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne me
moras.

200. Azenon komunan oni batas plej multe.
t

201. Propran ĝibon neniu vidas.

202. Donu al krudulo plezuron, li ne scios me
zuron .

203. Kiu rompis, tiu pagu. Kiu rompis la
glason, ordigu la kason.

204. Kutimo estas dua naturo.

205. Ne kvanto,sed kvalito decidas pri merito.

206. Ŝlosilo uzata ruston ne konas.

207. Laboro kondukas al honoro kaj oro.
208. Pano buŝon ne serĉas.
209. Kiu amas la liton, ne akiros profiton.

210. Kiu volas panon, ne dorlotu la manon.
Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.

(Da rigas)

188. Deitar poeira nos olhos. Comer sardinha
e arrotar pescada. Metter os dedos pelos 
olhos.

189. Bom principio é ametade. Caminho co
meçado, meio caminho andado.

190. Principio querem as cousas.
191. Ao bom entetidedor meia palavra basta.

Para os entendidos, acenos bastam. 
Para quem sabe lér, pingo é letra.

192. Confia, desconfiando.
193. Com teu amigo e com teu inimigo, o di

nheiro no bolsinho.
194. Não vá o carro adeante dos bois.
195. A Cesar, o que é de Cesar. O seu, a seu

dono. A cada um, o que lhe é devido.

196. Agua molle em pedra dura tanto dá até 
que fura.

197. Accender uma vela a Deus e outra ao 
diabo.

198. Matar de uma cajadada dous coelhos.
199. O sandeu, trata do alheio, deixando o

seu. Quem é tolo, pede a Deus que 
o mate e ao diabo que o carregue.

200. Asno de muitos, lobos o comem. Burro
de muitos, depressa fica esfalfado.

201. O corcunda não vê a sua giba. Macaco
quando anda, nunca olha p'ro seu rabo. 
Não ha cego que se veja, nem torto 
que se conheça.

202. Bem come o villão, se lh’o dão.

203. Quem quebrou, pague. Quem quebra os
copos, os paga. Quem o fez, o pague.

204. O habito é uma segunda natureza. O
uso do cachimbo faz a boca torta.

205. A qualidade das cousas é preferível á
quantidade dellas. Mais vale valor, que 
numero.

206. A chave que serve continuamente está
sempre limpa.

207. O trabalho tudo vence.
208. Quem não trabalha não come.
209. Quem muito dorme pouco aprende. Quem

dorme, dorme-lhe a fazenda.
210. Barco parado não ganha frete. Quem

quizer comer, depenne.

(Continua)
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Homenagens á memoria do 
Dr. Zamenhof

Do Sr. Vezey Slrong :
«Coube-me o grato privilegio, como Juiz 

da cidade de Londres, cm substituição ao en
tão Lord Mayor, de receber o Dr. Zamenhof 
no Guidhall, depois do Congresso de Cambrid
ge em 1907.

De todos os homens ii lustres que tem re- 
| ccbido homenagens n’aquelle tradicional re

cinto, nenhum foi mais digno de veneração e 
de gratidão de todos os bons cidadãos do que 
esse homem que fez doação ao mundo da lin- 

i gua auxiliar internacional «Esperanto», desti
nada a ser propriedade communi de todo o ge
nero humano para as relações de amizade, de 
commercio e communicações sociaes.

No anno da coroação de S. S. M. M. o 
rei Jorge Vea rainha Maria em 1911 ,n’aquel- 

’ Ie mesmo palacio, presidi como Lord Mayor 
uma grande reunião dos cidadãos em apoio da 
Arbitragem Anglo americana.

Ordenei que se enviasse para todas as par
tes do mundo uma traducção em Esperanto das 
actas, e as respostas que recebi provaram, 
fora de qualquer duvida, que a lingua creada 
pelo Dr. Zamenhof se revelara instrumento ef- 

í ficaz de communicacão internacional.
De todo coração, pois, rne aliio a vós para 

honrar a memoria d’esse homem de bem como 
benemerito da, humanidade. Oxalá se reali- 
sem todas as suas esperanças».

Do vereador Sr. Charles Wakefield'.
E «-No anno de meu exercício como Lord 

Mayor de Londres, tive a honra de presidir 
uma importantíssima reunião, no Salão de 

í Pintura, para deliberar sobre a ultilidade e 
conveniência da adopção de uma Lingua Com-

■ inercial communi, para communicação interna- 
í cional. Do conhecimento colhido n’aquella 

occasião, e tudo quanto desde então tenho sa
bido, estou certo que o Dr. Zamenhof, cuja 
memoria honrais hoje, prestou ao mundo rele- 
vantissimo serviço, creando a lingua auxiliar 
internacional «Esperanto».

Desejo, portanto, associar-me áquellesque 
assim commemoram uma vida de dedicação e 

fcsacrificios.
G O que quer que se faça para simplificar e 
coordenar as relações commerciaes de nação 
para nação, c ao mesmo tempo no interesse 

; d’aquellas mais profundos e mais espirituaes 
relações, que enfeixam o genero humano em 
uma unica communidade de serviços mu
tilos» .

(Do «British Esperantist».—Julho de 
1918, n. 163).

O Esperanto no Estrangeiro

Inglaterra. Londres. — A Sociedade Litteraria de 
Debates, secção da Associação Esperantista Botanica, 
fundada especialmente para incrementar a litteratura 
esperantista, ganha dia a dia considerável impulso.

Destinada a verter para o idioma artificial obras 
scientificas e litterarias de bons autores inglczes, os 
diversos grupos organisados para tal fim estão desem
penhando a util incumbência com afinco, zelo e enthu- 
siasnio; a sociedade conta cerca de 170 membros ; a ul
tima commissão traduetora, a quarta, encarregou-se 
da difficil incumbência de verter Se saute and Lilies. da 
Ruskin. D’entre os assumptos commettidos aos cui
dados das outras commissões destaca-se a Pesquiza 
sobre os cantos e o Vocabulario. O primeiro relatorio 
annual da Sociedade apparecerá brevemente.

Ficou resolvido pela mesma a publicação de uma 
gazeta bi-mensal Litetaturo^ contendo originaes e tra- 
ducções de magistraes autores inglezes.

Foi creada uma secção esperantista antiexa á So
ciedade Internacional de Philosophia. Sciendas e Bellas 
Artes (fundada por Julio Verne'. Avultada concur- 
rencia assistiu a reunião effectuada no «Eotanical 
Theatre da Universidade de Londres» a 6 de Janeiro 
ultimo, presidida pelo professor Muirhead, de Birmin- 
gham ; entre outros assumptos foi lida uma contu 
nicação do sr. Montagu Butler accen tuando que a unica 
solução pratica da difficuldade linguistica é a adopção 
official do Esperanto comolingua empregada pela Liga 
das Narões.

O «London Club» festejou o anno novo com uni 
magnífico concerto organ isado pela Literatura kaj De
bata Societo. O sr. Bernard Long presidiu a reunião 
de cerca de 200 samideanos e amigos ; foi executado va
riado programma e distribuídos premios aos srs. J. 
Humphrey, Senhonta* N. Button e G. Kose e sr. Gea- 
ry, que tiverão a preeminencia no concurso de Espe
ranto.

Aberdeen. O Dia Zamenhof A 14 de Dezembro 
ultimo teve logar a primeira solemnidade do Dia Za
menhof. organisada pela senhonta Constança Ogston, 
p sr. Geo. Jarvis, professores de dois cursos nocturnos. 
Compareceram os alumnos e amigos do Esperanto; o 
Pastor Dawtrey discursou sobre a vida e ubra de Za- •r 
menhof.

Belfasta A 18 de Dezembro os socios do Grupo 
Esperantista, em solemne reunião, rememoraram a 
data natalicia do nosso mestre. A 18 de Janeiro ul
timo o coronel Pollen, em visita ao Grupo e discur
sando, declarou estar convicto que a Liga das Nações 
acceitará o Esperanro corno língua internacional, e 
aconselhou os commerciantes de Belfast a adoptal-a 
nas suas relaçOes commerciaes com o estrangeiro, pela 
sua simplicidade, facilidade e neutralidade.

Edinburgo — A 11 e 14 de Dezembro festejou-se o 
Dia Zamenhof e realisou-se um serviço divino comme- 
morativo ao seu natalicio.

Leeds— A 11 de Janeiro p. p. tev*’ logar a festa 
annual e a solemnidade do concurso da Federação do 
Jork que versou sobre canto, declamação, conversação 
c traducção. Foi adjudicado o primeiro premio ao sr. 
Alfred Hirst.

Melbourne — De 21 a 23 de /Outubro ultimo effe- 
ctuou-se a Conferencia dos Esperantistas Australianos; 
foi inaugurada por uma festa organisada pelo activo e 
dedicado presidente da Sociedade Esperantista de Mel
bourne, o sr. J. Pvke, que traduziu um drama repre
sentado na occasião; houve muzica,jogos,danças e ban
quete. Forão apresentadas propostas para augmentar
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a propaganda e divulgação do Esperanto na Australia, 
esndo então fundada a Sociedade Esperantista Austra
liana, destinada a executar esses intuitos e colligar os 
Esperantistas disseminados pela Australia.

Finlandia.— A' Commissão de Instrucção do Se
nado da Finlandia foi entregue uma petição subscripta 
pelos professores de Universidade Krohn, Raiiistedt, 
docenteá Lunelund, Tallgren, Vaisala, dr. Runeberg, 
reitores Kerpola, Virkkunen, linguistas Granit Ilmo- 
niemi, Saraoja, Antila, Valingas, engenheiro* Atila 
Sandstroni, negociantes Kohonen, Lunnne, Puromies, 
Setala requerendo : !• — A fundação de uni Instituto 
Estadual Esperantista Fiulandez para o preparo de 
instructores esperantistas ; 2* — Permissão aos lyceos 
medios de introduzir o Esperanto como secção addicio- 
nai voluntaria {ad libituni) ; 3* — Permissão aos semi
narios de ensino de addicionar o Esperanto ao plano 
de estudo ; 4*— Permissão aos professores dos colle
gio* publicos ou populares, diplomados pelo supra men
cionado instituto, de ensinarem o Esperanto aos seus* 
alumnos; 5* —Introducção do mesmo nos institutos 
de instrucção para os cegos. O presidente da secção 
dé instrucção e o ministro respectivo são favoravcis a 
petição.

Helsingfors — A Directoria da Sociedade Esperan
tista da Finlandia resolveu que o futuro Congresso es
perantista annual tera logar durante a Paschoa de 
1919, em Helsingfors.

Suecia. Goteborg — Um grupo de operários da 
Federaçãô Communa} Sueca (>ecção n. 42— ferreires 
de Gotenburgo) organizon um curso de Esperanto : é 
grande o interesse pela lingua internacional entre os 
membros.

Gevle — A 6 de Outubro ultimo, na Camara Muni
cipal, delegados de diversas cidades accordaram na 
fundação da federação districtal dos grupos esperan
tistas das provincias Gestrikland e Delarne. Foi ap- 
provado o estatuto e eleita a Directoria.

Falun — A 22 de Setembro no Club Esperantista 
fez-se ouvir o sr. Adamsson sobre o thema : «O Espe
ranto antes, durante e depois da guerra*. Avultada 
concurrencia ouvio com interesse o discurso e inscreve
ram-se quinze pessoas no curso.

Stockolmo —Foi fundada a Sociedade Esperantista 
Editora para publicação de obras esperantistas.

Os grupos Esperantistas organisaram a 30 de No
vembro festiva « ioirce», com a assistência dc 50 con
vivas. Discursarão Os srs. Halldor e Ieli sobre as
su mptos esperantistas, com exhibição de illustrações e 
projecções allusivas : fez-se ouvir sonorota orchestra, 
terminando a festividade com animadas dansas.

Ornskoldsvik — O dia 27 de Outubro foi cheio de 
irrteresse para o movimento esperantista.

O Club organizon grande festival com exposição, 
no salão do collegio «Samsko!an> ; cerca de 300 pes
soas visitaram-na, via-se alli cerca de 2000 cartões pos
taes, 150 gazetas esperantistas de diversos paizes, 
obras litterarias, etc. O presidente C. V. Sjogren 
saudou os circumstantes e o jornalista Einar Adamsôn 
fallou sobre o «Latim contemporaneo», declamando de
pois em sueco e esperante, pelo que foi enthusiastica- 
mente applaudido. Tres alumna* do curso, senhoritas 
Ella, Anna Hornfeldt e Gertrud Berg fizeram-se ouvir 
em canto esperantista. A' noite, cerca de 100 espe
rantistas, em casa do sr. Lugovick, organisaram um 
bello festim, com excellente orchestra e profuso lunch.

Noruega — AN. Esperantista Eigo elegeu a nova 
Directoria. A União Esperantista dos Professores 
Norueguezes examinou e approvou as senhoritas 3 liorr 
Andresen, Anna Kund e Maria Tholberg.

Argentina. Baenos ^ires. — A 9 de Dezembro ul
timo, ante numerosa concurrencia de esperantistas, 
partidários e sympathicos á causa, effectuou-se a an
nunciata inauguração da nova séde do «Esperanta 
Hejmo». O avantajado numero de circumstantes era 
mal contido no vasto ambito do edificio ; o salão acha
va-se adornado a caracter, destacando-se o estandarte 
esperantista e o retrato do mallogrado Dr. Zamenhof. 
Curiosa e notável exposição de revistas, folhetos, car
tões e insignas esperantistas ; uma bibliotheca encima
da pela symbolica estrella verde, tendo gravadas as 
iniciaes A. E. A. e o distico «Esperanta Hejmo» em
polgaram a attenção e aviventaram a curiosidade dos 
visitantes.

Abriu a sessão, proferindo eloquente e brilhante 
allocução, o sr. Prat, presidente da Argentina Espe
ranta Asocio. Succedeu-lhe na tribuna o sr. Blanco 
que, em phrase alevantada, eloquente e persuasiva,dis- 
sertou sobre o thema : El Esperanto y las nuevas orien- 
taciones a seguir. O orador foi calorosamente applau
dido. Em seguida a senhorita Caporaleti recitou a 
poesia Serenat»de Schubcrt, acompanhada de violino 
pelo sr. Frerneda : foram enthusiasticamente applau- 
didas e bem assim as galantes meninas Clarinda e 
Amelia Garcia, que se exhibiram n uma sessão decanto. 
Terminou a festa com o canto do hymno «La Espero».

Foi proposta a fundação de um grupo artistico 
entre esperantistas e convocada uma reunião para a 
definitiva fundação da sociedade esperantista de se
nhoras e senhoritas. «Virina Esperantista Grupo».

Está annunciada a abertura de novos curso oraes 
e práticos.

Mar dee Pinte — Annuncia-se para breve a funda
ção do grupo « Àmo kaj Libereco».

Uruguay — Montevideo.— A 25 de Janeiro o «Es
peranta Grupo» elegeu a nova directoria.

V. S.
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